
Efeitos metálicos prateados
Preparados de pigmentos para
plásticos



A ECKART oferece pellets de pigmentos de efeitos metálicos 

prateados aperfeiçoados da marca MASTERSAFE MP.

Os agentes ativos fazem toda a diferença:  MASTERSAFE MP 

baseia-se em poliolefinas que oferecem ampla compatibili-

dade com plásticos. Os pellets contêm 80% de pigmentos 

de alumínio.

As principais vantagens do MASTERSAFE MP são:

· Livre de poeiras, proporcionando um manuseio

 fácil e seguro.

· Medição automática, sem manchar o sistema de dosagem.

· Fácil dispersão.

· Baixo nível de odores.

· Livre de solventes.

· Apropriado para embalagem de alimentos em muitos 

 países.
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As especificações técnicas e outras informações contidas neste folheto 
refletem nosso conhecimento atual. Elas servem exclusivamente como 
informações gerais para os nossos clientes. Nossos clientes assumem a 
responsabilidade de testar os produtos para garantir a adequação aos 
aplicativos pretendidos e atender aos requisitos de uso final dos clientes. 
Reservamo-nos o direito de alterar o desempenho e as especificações do 
produto. Nosso serviço de consultoria técnica está à disposição para 

fornecer mais informações, auxílio técnico na resolução de problemas 
relacionados à fabricação e aplicações, bem como em formulações de 
produtos. O cliente, no entanto, é responsável por revisar estes dados e 
recomendações antes de utilizá-los em uma aplicação. Não assumimos 
qualquer responsabilidade pela precisão e integridade dos dados  
apresentados neste folheto ou por qualquer outra informação técnica 
que fornecemos.
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MASTERSAFE MP
Pellets de pigmentos de efeitos 
metálicos prateados
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MASTERSAFE

Tipo

Distribuição de tamanho de partículas 
D50 

aprox. µm

Efeitos e propriedades

MP 09-20B 9 Brilhante e fino, opaco.

MP 15-20B            15
Brilhante e fino, ainda opaco.

MP 16-20B 16

MP 20-20B 20

Para ser misturado a outros pigmentos de cor.MP 29-20B 29

MP 34-20B 34

MP 50-20B 50
Efeito cintilante fino.

MP 68-20B 68

MP 35-20B 35

Tendência mínima de marcar linhas de fluxo.MP 55-20B 55

MP 100-20B 100

MP 10-20B 10 Apropriado para alta opacidade, p.ex., aplicações em filmes.


